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SARA BAPTISTA DE SOUSA on Julho 12, 2016 at 2:25 pm

Portugal foi o destino escolhido para a primeira internacionalização dos prestigiados prémios do
cinema Italiano La Pellicola d’Oro, que vai ter a sua primeira edição internacional em Lisboa entre
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La Pellicola d’Oro
PORTUGAL RECEBE A PRIMEIRO INTERNACIONALIZAÇÃO DO
PRESTIGIADOS PRÉMIOS DO CINEMA ITALIANO
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os dias 13 e 15 de Julho. Estes prémios têm como principal objectivo de homenagear as guras
por detrás das câmaras, raramente reconhecidas pelo grande público.

O evento será marcado por três momentos. O primeiro, no dia 13 de Julho, é um encontro entre
produtores portugueses e italianos que tem por objetivo fomentar o networking dos pro ssionais
de cinema e de televisão.

O segundo, nos dias seguintes, 14 e 15 de Julho, irá exibir-se lmes italianos nomeados e
premiados nos David di Donatello 2015, um documentário com a biogra a de Pier Paolo Pasolini e
ainda o lme português “Amor Impossível”, de António Pedro Vasconcelos. As projecções decorrem
no Cinema Alvaláxia e a entrada é livre.

AMOR IMPOSSÍVEL - Trailer Oｺ០cial [HD]

O último momento, a 15 de Julho, é o jantar de gala de entrega de Prémios, no Hotel Pestana
Palace, em Lisboa. Serão atribuídos prémios não só a personalidades do cinema italiano mas
também a portugueses que se têm distinguido nos bastidores da produção cinematográ ca –
Cândida Vieira (Direcção de Produção), Maria Gonzaga (Direcão de Guarda-roupa), João Perry
(Actor e Encenador), Joaquim Amaral (Direcção de Som) e José Tiago (Direcção de Fotogra a).

O Prémio La Pellicola d’Oro Lisboa é organizado pela A.C.SAS Cinema e a Aniri – Produções
Espetáculos – Lda., contando também com a colaboração da Academia de Cinema Italiana, o
Prémio David di Donatello, o MiBACT – Ministério da Cultura de Itália, a Academia de Portuguesa
de Cinema e o Ministério da Cultura de Portugal.

https://www.youtube.com/watch?v=ko9XLNsofEE

